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ভভাটার আইলির জনয পদদা লঙ্ঘন করার সুব াগ 
আবে লক? 

 
প্রশ্নঃ  
আমাবদর মা-ভোবনরা পূণদ পদদা কবরন, ভতা তারা কীভাবে ভভাটার 
আইলি কািদ করবেন? আইলি কািদ করবত ভগবল েলে তুলবত হয়্। আর 
 লদ আইলি কািদ না কলর তাহবল ভেবল ভমবয়্বদর স্কুবল ভলতদ করা  াবে 
না। এবেবে আমরা কী করবত পালর? 

প্রশ্নকারী- ইললয়্াস 
  
উত্তরঃ 
েতদমাবন আইলি কািদ একলট জরুরী লেষয়্ হবয়্ পবেবে। আইলি কািদ না 
থাকবল লেলভন্ন অসুলেধায়্ পেবত হয়্ এেং অবনক অলধকার ভথবক 
েলিত হবত হয়্। এ পলরলিলতবত আইলি কািদ করার জনয উলামাবয়্ 
ভকরাম পুরুষবদর মবতা নারীবদরও েলে ভতালার অেকাশ লদবয়্বেন। 
এবেবে  বতাটুকু পদদা ললঙ্ঘত হয়্, ভসটা আশা করা  ায়্ আল্লাহ 
তায়্ালা ওজবরর কারবণ মাফ কবর লদবেন। তবে েলে ভতালার ভেবে 
 বতাটুকু খুলবত োধয করা হয়্, শুধ ু তবতাটুকুই খুলবে; চুল, গলা 
ইতযালদ  থাসম্ভেপর ভেবক রাখবে। -তাকলমলাতু ফাতলহল মুললহম: 
৪/১৪২; জাওয়্ালহরুল লফকহ: ৭/২৫৬-২৫৭; লকতােুন নাওয়্াল ল: 
১৬/৪৮৮-৪৮৯; ফাতাও া কালসলময়্যাহ: ২৫/৫৬২-৫৬৪; 
ফাতাওয়্া োইলয়্নাত: ৪/৪১২-৪১৫; দারুল ইফতা, জালময়্া 
ইসলালময়্া লেন্নুরী টাউন, ফবতায়্া নং: ১৪৩৮০৯২০০০২৫ 
উবল্লখয,  লদও লেলভন্ন প্রবয়্াজবনর কারবণ আইলি কািদ করা এেং 
এজনয েলে ভতালা জাবয়্ , লকন্তু ভসকুযলার ও নালিকযোলদ লচন্তা-দশদবনর 
উপর গবে ভতালা েতদমান মূল ধারার লশোেযেিায়্ পবদ পবদ লেলভন্ন 
নাজাবয়্  কাবজর পাশাপালশ অসংখয কুফর লশরক ও নালিকতায়্ ললপ্ত 

ফাতওয়্া নাম্বার:294                    প্রকাশকালঃ06-10-২০২2 ইং 
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হবত হয়্ এেং ভেেলেবশবষ ঈমান হালরবয়্ মুরতাদও হবয়্ ভ বত হয়্। 
সুতরাং এলেষবয়্ আমাবদর এখনই সতকদ হওয়্া জরুরী। 
 এ লেষবয়্ আরও জানবত ভদখুন: ফাতওয়্া  নং  ১৪১; সহলশোর হুকুম 
কী?  
ললংক: সহলশোর হুকুম কী?  
ফাতওয়্া নং ২৪৭, নারীবদর জনয প্রচললত সহলশো পদ্ধলতবত 
ভমলিকযাল লশো গ্রহবণর হুকুম লক? 
ললংক: নারীবদর জনয প্রচললত সহলশো পদ্ধলতবত ভমলিকযাল লশো 
গ্রহবণর হুকুম লক? 
  

 سبحانه وتعاىل أعلم وهللا
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ae/%e0%a6%b8%e0%a6%b9%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%ae-%e0%a6%95%e0%a7%80/
https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%b9%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af/
https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%b9%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af/

